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Abstrakt 
Anledningen till att vi skrev den här rapporten var för att vi ville sätta oss in hur elever 
använder begrepp inom naturvetenskap. Vårt syfte var att undersöka vilka 
naturvetenskapliga begrepp elever i år 9 väljer att använda för att förklara begreppen 
materia, fotosyntes och förbränning. En litteraturstudie förklarar vad kunskap är, hur barn 
lär sig, hur begreppsbildning sker och vad tidigare forskning säger om ämnet. 
Datainsamling skedde med hjälp av halvstrukturerade öppna intervjuer med elever i år 9. 
Efter analys av materialet redovisas resultatet i form av tabeller och kategorier. Vårt 
resultat överensstämmer i stora drag med tidigare forskning som gjorts inom området. 
Det vill säga att vissa elever inte kan förklara att gas är materia och många elever kan inte 
förklara fotosyntes och förbränning.   



Förord 
Vi vill tacka alla elever som ställde upp på våra intervjuer. Vi hoppas ni såg 
intervjutillfället och inlärningstillfället som givande. Utan er hade denna studie inte 
kunnat genomföras. Ett stort tack även till vår handledare Anna Vikström för tips och 
idéer under arbetets gång.  
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Inledning 
Vi är två studenter som har läst lärarutbildningen för att få undervisa i naturorienterade 
ämnen för grundskolans senare år och naturkunskap på gymnasienivå.  

Under utbildningen har vi funderat på hur elever använder de naturvetenskapliga begrepp 
som de får lära sig i grundskolan. Dagens klimatdebatt i media ger oss ytterligare 
funderingar på elevers uppfattning om de naturvetenskapliga begreppen. Det som väckte 
vårt intresse till att studera begreppen materia, fotosyntes och förbränning var att dessa är 
en förutsättning för livet på jorden. Vårt examensarbete kommer att handla om 
begreppsuppfattning hos elever i år 9. I denna studie kommer vi att undersöka vilka 
begrepp eleven väljer att använda för att förklara begreppet materia och processerna 
fotosyntes och förbränning.  

I vår framtida lärargärning kommer vi att ta stöd i forskning som pågår på området och 
försöka förbättra undervisningen där vi är. Vi vill arbeta för att eleverna ska få en ökad 
förståelse dels för vad, varför och hur vi använder begreppen i de naturorienterade 
ämnena. Vi vill att eleverna ska se sambanden mellan de naturorienterade ämnena 
eftersom begreppen finns i alla dessa ämnen. 
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Bakgrund 
Under bakgrunden presenteras olika författares syn på kunskap, hur barn lär sig, 
begreppsbildning och vad tidigare forskning sagt om ämnet.  

Vad är kunskap?  

Gustavsson (2002) anser att den vanligaste definitionen för kunskap är det vi kan tro eller 
hålla sant. Denna uppfattning stärks genom att söka det som grundar påståendet och på så 
sätt nås sann kunskap. Vi måste skaffa goda argument och skäl för att visa och bevisa att 
kunskapen är sann. Synen på hur elever erhåller kunskap har enligt Gustavsson förändrats 
från förmedlingspedagogik till progressivism. I den förmedlingspedagogiska 
verksamheten ses kunskap som en färdig produkt som ska läras in och i progressivismen 
läggs tyngdpunkten på elevens motivation och intresse för att nå kunskap och lärande.  

Enligt Carlgrens utredning Bildning och kunskap (SOU 1992:94) har filosofer länge 
funderat om vad kunskap är. Svaren är, enligt Carlgren, antingen rationalistiska, 
empiriska eller konstruktivistiska. Att kunskap är rationalistisk innebär att kunskapen är 
ett resultat av det mänskliga tänkandet. Är kunskapen empirisk är den en återspegling av 
verkligheten, medan den konstruktivistiska synen hävdar att kunskap är en konstruktion 
för att göra vår omvärld begriplig. Carlgren poängterar att vad som är kunskap varierar 
mellan olika områden samt över tid.  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94) (SKOLFS 2006:23), Gustavsson (2002) och Carlgren (SOU 1992:94) fastslår att 
kunskap inte är ett entydigt begrepp och de delar in kunskap i fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. Carlgren ger en kort beskrivning av dessa. Faktakunskaper är av 
kvantitativ karaktär. Den visar hur saker förhåller sig till varandra. Faktakunskaper kan 
mätas med termer som snabbare eller långsammare, har eller inte, har mer eller mindre. 
Förståelsekunskap är av kvalitativ karaktär, det vill säga att vi kan ha kunskap av olika 
djup och kan förstå på olika sätt. När vi nått färdighetskunskap innebär det att vi vet hur 
något ska göras och vi kan utföra det. Förståelsekunskapen är den teoretiska kunskapen 
medan färdighetskunskapen är den praktiska. Förtrogenhetskunskapen kallar Carlgren 
”den tysta dimensionen”. Den går, till skillnad från de övriga, inte att mäta. Den handlar 
om omdöme, att göra bedömningar, tillämpa regler, se likheter i olikheter och 
uppmärksamma olikheter. 

Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den 
kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna 
samt de erfarenheter man gör. (Carlgren , SOU 1992:94, s. 29) 

Enligt detta synsätt blir kunskapen ett redskap för att utvidga vår egen förståelse. 
Kunskapen byggs hela tiden på och har som syfte att få oss att förstå vår omvärld 
(Carlgren, SOU 1992:94).  

Myndigheten för skolutveckling (2006) hävdar att det i undersökningar visats att läraren 
är en mycket viktig faktor för elevernas utvecklande av kunskap. Lärarens förtrogenhet 
till ämnet och lärarens förmåga att använda varierad undervisning och fantasi i 
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undervisningen skapar tilltro och respekt för lärarens uppdrag och detta kan leda till att 
elever når kunskap. Eskilsson (2001) hänvisar till Ausubel som menar att när individen 
skapar ny kunskap sker det ett samspel mellan tänkande, känslor och agerande och detta 
leder till ett meningsfullt lärande. En möjlighet till förståelse för barn är att på olika sätt 
koppla det upplevda till det redan kända enligt variationsteorin. Denna teori kommer 
ursprungligen från den fenomenografiska forskningstraditionen, menar Carlsson (2002). 
Variationsteorin beskriver och förklarar hur vi erfar och förvärvar kunskap om vår 
omvärld. Erfarande och lärande kan förstås med hjälp av tre sammanflätade begrepp – 
urskiljning, variation och samtidighet. Vidare menar Carlsson att erfarande sker då vi 
uppfattar något objekt skilt från omgivningen och att det för våra sinnen blir medvetet 
som till exempel en färg. Men oavsett vad det är vi urskiljer är objektet föremål för en 
variation. Det finns en mängd olika färger som blått, rött eller gult och de förekommer i 
olika färgtoner. Det är färgernas olika nyanser vi kan se skillnad på, och skillnaderna i sig 
är variationen. Carlsson (2002) menar vidare att vi samtidigt är medvetna om att det vi 
erfar i omgivningen förekommer i olika dimensioner eller former. Färger kan vara tjocka 
oljefärger eller tunna vattenfärger och blir då de aspekter vi nyttjar beroende på vilket 
målningssätt vi för tillfället nyttjar.  

I denna studie varieras begreppet bränsle med begreppen socker, druvsocker, ved  och 
kolhydrater. Begreppet förbränning jämställs med respiration och cellandning och 
varieras med hjälp av begeppen eld och cell. Begreppet energi likställs med solljus och 
värme (se bilaga 1).  Dessa begrepp ger möjlighet till olika sätt att förstå fotosyntes och 
förbränning och sambandet dem emellan. De begrepp som Chang (2006) och Raven, 
Evert & Eichhorn (2005) använder är begrepp som används i elevernas läroböcker för att 
förklara materia, fotosyntes och förbränning. Chang (2006) definierar materia som 
någonting som upptar volym och har massa. Materia existerar enligt grundprincipen i tre 
former, nämligen gas, flytande eller i fast form.  

Fotosyntes är den process där koldioxid, vatten och energi i form av solljus reagerar och 
bildar kolhydrater och syre menar Raven m.fl. (2005). Sjøberg (2000) diskuterar 
begreppet fotosyntes, vilket han anser är den mest grundläggande kemiska processen på 
jorden som elever bör få kännedom om.  

Förbränning är den process där kolhydrat och syre reagerar och bildar koldioxid, vatten 
och energi i form av värme (Raven m.fl., 2005). Sjøberg (2000) menar att många elever 
uppfattar förbränning av materia som att materia försvinner. Denna uppfattning om 
materians försvinnande, hävdar Sjøberg (2000), har sin grund i en bristande 
begreppsuppfattning. Enligt kursplanerna för de naturorienterade ämnena ska eleven efter 
nionde skolåret ha insikt i fotosyntes och förbränning (Skolverket, 2007-04-20). 

Hur barn lär sig 

Gustavsson (2002) hävdar att sökandet efter kunskap inte börjar från ingenting. Frågan är 
alltså vad som utgör starten för kunskapssökandet. Driver (1983) menar att barn i sina 
allra första dagar börjar dra lärdom om saker som händer i dess omgivning. Små barn 
knuffar, kastar, rullar, drar, lyfter, känner och ser saker. Barnet bildar 
vardagsföreställningar som genom erfarenhet bidrar till att kunna göra en förutsägelse, 
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vad som kommer att hända. En startpunkt till erhållande av kunskap kan vara en hypotes 
eller frågeställning. Denna frågeställning har sin grund i att barnet är nyfiket och vill veta 
hur saker och ting förhåller sig. Carlgren (1999) behandlar olika syn på lärande och 
frågar sig om elever kan lära sig mer än sin mognadsnivå. Enligt Carlgren kan man 
urskilja tre teorier om relationer mellan utveckling och inlärning. I den första är inlärning 
detsamma som utveckling. Följer man det här tankesättet så fokuseras lärandet på 
inlärning, eftersom inlärning leder till utveckling. Ju mer eleven lär sig, desto mer 
utvecklas eleven. I den andra ses utveckling som en förutsättning för inlärning, där 
läraren fokuserar på elevens utveckling. Utvecklingens yttre ram blir inlärningens 
begränsning. Denna tanke är något som ofta kopplas samman med Piaget. Piaget skapade 
en stadieteori som bygger på att barn i en viss ålder bara klarar av vissa saker. Piagets 
individuella konstruktivism har fått kritik för sin syn på barns utveckling p.g.a. att alla 
barn inte är lika och att de utvecklas i olika takt (Kroksmark, 2003). I det tredje fallet kan 
inlärningen gynna utvecklingen. Till en början verkar utvecklingen som en yttre gräns för 
inlärning, men samtidigt kan inlärning påverka utveckling så att denna vidgas. Denna 
teori styrks av Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen (Carlgren, 1999). 
Vygotsky definierade den proximala utvecklingszonen som: 

The distance between the actual development level as determined by independent 
problem solving and the level of potential development as determined through problem 
solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. (Wertsch, 
1999, s.67)  

Med den proximala utvecklingszonen, menar Vygotsky, kan eleven uppnå en djupare 
förståelse med vägledning av en mer kunnig person än vad eleven kunnat uppnå på egen 
hand (Wertsch, 1999). Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) tar upp en av Vygotskys 
grundpelare, nämligen vikten av den sociala interaktionen och kommunikationen mellan 
individer. När barnet skapar en bild av sin omvärld genom aktivitet och erfarenheter är 
språket en viktig faktor för inlärning och reflektion. Både den kulturella miljön och 
samspelet mellan barn och vuxna, menar Vygotsky, samverkar för barnets utveckling, så 
att reflektion kan ske genom både tanke och språk. Även Bruner (1970) hävdar att barns 
intellektuella utveckling inte följer någon viss mekanisk mall, utan barnet påverkas av 
den miljö vari det befinner sig. Andersson (2001) menar att lärare och elever enligt det 
socialkonstruktivistiska synsättet har i uppgift att tillsammans arbeta för att nå 
läroplanens mål. Lärarens ansvar blir då att skapa möjligheter till elevers lärande av 
naturvetenskap och elevens ansvar är att arbeta och anstränga sig för att nå förståelse. För 
att det socialkonstruktivistiska synsättet ska fungera krävs bland annat att läraren har 
goda ämneskunskaper och insikter i elevers tänkande och lärande. Marton och Booth 
(2000) menar att den individuella och den sociala konstruktivismen är spegelbilder av 
varandra. För att eleven ska nå kunskap måste dessa synsätt mötas för att eleven inte ska 
ha åtskillnad mellan det inre och det yttre, det vill säga mellan tänkande och värld. 
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Begreppsbildning 

Enligt Schoultz (2000) och Driver (1983) visar forskning om naturvetenskaplig 
begreppsbildning att elever har uppfattningar om den naturvetenskapliga omvärlden 
innan de möter den i undervisningen, s.k. vardagsföreställningar. Dessa är robusta och 
svåra att ändra på i undervisning. Att lära sig förstå de vetenskapliga begreppen tar enligt 
Schoultz lång tid och möda. Detta innebär att det finns ett motstånd och 
förståelseproblem för eleverna då de ska närma sig de vetenskapliga begreppen och deras 
innebörd. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo 94 (SKOLFS 2006:23) ska eleverna i år 9 ha kännedom och förståelse 
för grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga 
kunskapsområdena.  

Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996) och Bruner (1970) menar att om barnen ges 
möjlighet att ordna olika objekt som till exempel olika bollar bygger barnen upp en 
begreppsuppfattning. Då objektet boll vid flera tillfällen benämns boll kopplar barnet 
samman objektet och benämningen och ser sambandet mellan dem. När barnet 
uppmärksammar liknande objekt, som till exempel en badboll och en rund kudde, ser 
barnet likheter och skillnader mellan objekten. Detta leder till en fördjupad 
begreppsuppfattning och barnet kan skilja både objekten och begreppen ifrån varandra. 

Andersson (2001) och Driver (1983) hävdar att de vetenskapliga begreppen är uppbyggda 
av generella regler och systematik och att de har en förklaringsförmåga som eleven inte 
kan tillgodose sig då de saknar erfarenhet av dem. Exempel på vetenskapliga begrepp är 
fotosyntes och förbränning. För att eleverna ska få förståelse för dessa begrepp måste 
skolans undervisning i naturvetenskap knyta samman vardagligt och vetenskapligt 
tänkande. De menar att det är viktigt att som lärare sätta sig in i vilka 
vardagsföreställningar barnen har för att kunna skapa en grund för vetenskapliga teorier. 
De anser även att det är viktigt att som lärare ta reda på var eleven befinner sig 
kunskapsmässigt för att kunna vägleda eleven till vetenskaplig förståelse. Enligt 
Eskilsson (2001) påstår även Ausubel att individens utgångsläge är väsentligt för att 
kunnandet ska utvecklas. Ausubel säger vidare att läraren måste vara medveten om och 
reflektera över de konsekvenser det har för undervisningen. Vikström (2005) och Bruner 
(1970) visar att det är möjligt för elever i lägre åldrar att utveckla sin förståelse för 
abstrakta naturvetenskapliga processer. Detta kan ge en djupare begreppsförståelse under 
elevernas skolgång. Myndigheten för skolutveckling (2005) påstår att det saknas en 
helhetsbild över kunskapsprogressionen från förskola till gymnasium.  

Naturvetenskapen bygger på undersökningar av naturen säger Gustavsson (2002), vilket 
kräver teorier och metoder som till exempel experiment för att nå förståelse. Han påstår 
att det finns ett antal olika teorier att förankra förståelsen i, till exempel Newtons 
tyngdkraft, Einsteins relativitetsteori och Darwins teori om arternas uppkomst. I Lpo 94 
(SKOLFS 2006:23) står det att en av skolans uppdrag är ”att främja lärande där individen 
stimuleras att inhämta kunskaper” vilket lärare i de naturvetenskapliga ämnena kan ge 
möjlighet till på en mängd varierande sätt. Undervisning i naturvetenskapliga ämnen sker 
ofta i laborativ miljö, med undersökande arbetssätt och former. ”I do and I understand” är 
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en slogan som enligt Driver (1983) används som stöd för praktiskt arbete inom 
vetenskaplig undervisning. Men hon menar att om största delen av tiden ges till praktiska 
experiment som inte får någon teoretisk förankring fås snarare en slogan som lyder ”I do 
and I am even more confused”. Om lärare vill att elever ska lära sig använda begrepp och 
nå förståelse för naturvetenskapliga begrepp och teorier räcker det inte med att 
experiment genomförs på lektionerna. Teoretiska modeller och begrepp måste förankras 
teoretiskt om eleverna ska kunna nå förståelse genom praktiska exempel.  

Vidare menar Driver (1983) att när eleverna ställs inför ett främmande fenomen letar de i 
sina tidigare erfarenheter efter en förklaringsmodell för att förklara det nya fenomenet. 
De tolkar de nya erfarenheterna med tidigare erfarenheter för att hitta likheter och på så 
sätt kunna förklara det främmande fenomenet. Vanligtvis är dessa förklaringar tillfälliga 
och lätta för eleven att överge. Driver talar om alternativa strukturer som är svårare att 
överge än vardagsföreställningar, eftersom eleven har svårt att förstå grunden och 
förklara ett fenomen och därför håller sig till det som är bekant. Driver hävdar vidare att 
dessa strukturer är uppbyggda under en lång tid och kan därför vara svåra att överge på 
en gång. De alternativa strukturerna kan inte övervinnas förrän eleven har något adekvat 
och pålitligt att ersätta dem med. Det räcker inte att läraren genom ett experiment visar att 
vardagsföreställningen är fel, men det kan vara en grund för fortsatt inlärning.   

Schoultz (2000) talar om att elever ofta läser flera ämnen samtidigt och att de hela tiden 
måste välja vilket ämne de ska satsa på vid varje tillfälle. Han menar att välja det 
naturvetenskapliga området inte är självklart och att det i många fall handlar om 
svårigheter att komma in på arenan på grund av begreppen. Begrepp inom vetenskapliga 
ämnen refererar till andra vetenskapliga områden och behandlas sällan i andra ämnen 
utanför vetenskapen. Detta kan leda till att elever använder få naturvetenskapliga termer 
för att förklara problem de ställs inför på grund av sin osäkerhet i de naturvetenskapliga 
ämnena. Schoultz menar att förmåga att använda naturvetenskapliga termer och uttryck 
inte visar naturvetenskaplig kunskap. Han hävdar att många elever tolkar 
naturvetenskapen som en samling begrepp och termer som i sig har ett förklaringsvärde, 
men så är inte fallet. Att behärska naturvetenskap innebär, enligt Schoultz, att man måste 
vara förtrogen med de naturvetenskapliga begreppen och dess innebörder och kunna 
använda dem i resonemang inom den ram som naturvetenskapen utgör. Det är först när 
begreppen blir redskap som kan användas i samtal och texter som man kan säga att 
naturvetenskapliga begrepp och kunskaper synliggörs.  
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Tidigare forskning 

Enligt Eskilsson (2001) har en studie genomförts i Israel 1991 av Stavy. Hon kommer i 
sitt resultat fram till att elever har svårt att förstå materiabegreppet. När eleverna ska 
förklara vad materia är väljer många elever att säga att det är saker man kan ta på. Stavy 
menar att det är viktigt att bearbeta begreppet materia tills eleven förstår att även gaser är 
materia för att eleven ska få en naturvetenskaplig grundförutsättning. Stavy menar att 
skolans undervisning måste kasta ljus på de i naturvetenskapen grundläggande begrepp 
som utgör en grund för helhetsförståelsen (Eskilsson, 2001).  

Även Andersson, Emanuelsson & Zetterqvist (1993) menar att elever i 12-15 års ålder (år 
6-9) har svårt att definiera vad som är materia. Gränsen mellan det materiella och icke 
materiella är oklar vilket leder till att elever kan uppfatta att värme har massa, men inte 
gaser. Han talar också om att alla elever inte har kunskap om materians bevarande vid 
omvandling. Andersson menar att många elever förklarar att materia försvinner vid 
förbränning. Dom hänvisar också till en fransk studie som visar att 45 % av eleverna i år 
9 ansåg att en fotboll blir tyngre om det är ett högre lufttryck i den. 16 % menade att 
bollen vikt inte skulle ändras medan 25 % ansåg att bollen skulle bli lättare. En vanlig 
motivering till att bollen skulle väga mindre var att den studsade bättre.  

Sjøberg (2000) menar att elever inte förstår att luft är materia och därför inte når denna 
grundläggande kunskap. Han hävdar att eleverna kan tro att vatten och näringsämnen i 
jorden bygger upp växterna. Elever lär sig den kemiska formeln för fotosyntes men inte 
vad den har för betydelse för vår värld.  

I en studie som genomfördes av Bouma, Brandt och Sutton presenteras resultatet att två 
tredjedelar av eleverna vid 16 års ålder menar att materia är hanterbart och tar upp volym, 
men det framgår inte om eleverna menar att gas är materia. De visar också i sin studie att 
elever använder begreppet ”stuff” vid förklaring av materia. I vår studie jämställs 
begreppet ”stuff” med ”saker man kan ta på”. Bouma m.fl. menar att skolan kan utgå från 
detta begrepp för att visa eleverna att allt är materia, även gaser (Driver, 1994).  

Andersson (2001) visar i sin studie att många elever har svårt att förstå var biomassan i 
ett växande träd kommer ifrån. Enligt hans undersökning hävdar ett flertal av eleverna att 
beståndsdelarna kommer från marken. Andersson poängterar att ca 15 % av eleverna 
nämner begreppet luft, men endast 5 % använder begreppet koldioxid och förklarar att 
växterna använder kolet i koldioxiden för att bygga upp träden. Andersson talar vidare 
om att den svenska nationella utvärderingen 1995, som undersökte vad eleverna kan om 
materia, ställde följande fråga till elever i år 9: 

Solen sänder ut mycket energi. En del av den träffar vår jord. Fortsätt följa den energi 
som träffar vår jord så detaljerat Du kan och så långt Du kan. Skriv ned hur du tänker!  
(Andersson, 2001, sid. 61) 

Enligt denna studie menar en tredjedel av eleverna att solens energi påverkar biologiska 
system. Andersson poängterar att ingen elev förklarar sambandet mellan fotosyntes och 
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förbränning och ingen elev förklarar att värmeenergi från början är solljus (Andersson, 
2001) 

Enligt Driver (1994) visar Barker i sin studie att 60 % av eleverna håller med lärobokens 
resonemang att fotosyntesen lagrar energi i mat. Hälften av dessa elever kan ge en 
veteskapligt godtagbar förklaring.  I ett skriftligt svar på en fråga i samma studie förklarar 
19% av eleverna att fotosyntesen producerar kolhydrater men endast 3% av eleverna talar 
om att energi lagras i kolhydrater (Driver, 1994). 

Kritik som riktats mot begreppsforskningen av Driver (1983) och Säljö, Schoultz & 
Wyndhamn (1999) angående elevernas begreppsuppfattning där de vetenskapliga 
begreppen ställs mot det vardagliga är att eleverna ofta behåller många av sina 
vardagsföreställningar efter slutförd undervisning. Säljö m.fl. (1999) menar att elevernas 
erhållna kunskap blir osammanhängande och detta gör att eleverna inte kan använda de 
naturvetenskapliga begreppen för att förklara naturliga fenomen. Marton och Booth 
(2000) menar att den tidigare forskningen var uppdelad i individuell och social 
konstruktivism som ses som en spegelbild av varandra. Den kritik som riktats mot 
begreppsforskningen leder nu mot att forskningen är på väg mot en mer realistisk 
konstruktivism, där människa och värld inte ses som skilda från varandra (Marton & 
Booth, 2000, Vikström, 2005).  

Förankring i styrdokument 

Enligt läroplanen Lpo94 (SKOLFS 2006:23) är ett av skolans uppdrag att uppmuntra 
lärande som stimulerar eleven att skaffa sig kunskaper. Vår avsikt är att undersöka vilka 
begrepp eleven använder för att förklara vad materia, fotosyntes och förbränning är. En 
del av uppnåendemålen för grundskolan är att eleverna ”känner till och förstår 
grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga … 
kunskapsområdena,” (SKOLFS 2006:23). 

Kursplanerna för de naturorienterade ämnena samt kursplanerna för biologi, fysik och 
kemi tar gemensamt upp de riktlinjer skolan ska ta för att eleven skall nå upp till målen 
som kursplanerna ställer. Kemins kursplan poängterar att förståelse om materiens struktur 
och egenskaper grundar sig i elementär kunskap om atomens byggnad och dess kemiska 
bindning. Under kemiämnets karaktär och uppbyggnad står: 

Centralt för tolkningen av kemiska reaktioner är att massan bevaras, men att 
atomära beståndsdelar vid reaktionen arrangeras till nya kemiska föreningar 
samtidigt som energi omsätts. (Skolverket, 2007-04-20) 

Eleven skall i slutet av år 9 ha kunskap om materiens oförstörbarhet, omvandlingar, 
kretslopp och spridning. Biologins kursplan talar om att eleven skall ha insikt i fotosyntes 
och förbränning, skall veta vad vattnet har för betydelse för livet på jorden samt ha 
kunskap om hur cellen fungerar. Enligt kursplanen för de naturorienterade ämnena skall 
skolan sträva mot att eleverna utvecklar sin förmåga att se bland annat hur människans 
verksamhet påverkar naturen och se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller. 
Eleven ska även ha en kunskap om organismers samspel med varandra och med sin 
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omgivning. Ett av skolans mål med undervisning i naturorienterade ämnen är att eleven 
förstår hur fotosyntesen och förbränningen hänger ihop i ett samspel.  

En grund för bedömning är hur elever kan följa, förstå och delta i naturvetenskapliga 
samtal och diskussioner med hjälp av begrepp från biologi, fysik och kemi. Grundskolans 
kursplanemål är grunden för ett godkänt betyg. Betygskriterierna för Väl Godkänd och 
Mycket Väl Godkänd är desamma för ämnena biologi, fysik och kemi. För betyget Väl 
Godkänd ska eleven använda begrepp, modeller och teorier från de naturorienterande 
ämnena i situationer som är nya för eleven. För betyget Mycket Väl Godkänd ska eleven 
kunna använda modeller, begrepp och teorier för att skapa nya frågeställningar och 
hypoteser om sin omvärld. Eleven ska även kunna använda sina naturvetenskapliga 
kunskaper för att kritiskt granska argumentationer om miljö, samt förstå olika 
ställningstaganden (Skolverket, 2007-04-20). 
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Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka naturvetenskapliga begrepp elever 
använder för att förklara materia, fotosyntes och förbränning samt hur elever förklarar 
dessa begrepp. 
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Metod 
Nedan beskrivs hur vi går till väga för att samla in material och hur bearbetningen av 
materialet genomförs samt varför vi väljer att använda just dessa metoder.  

Datainsamlande metoder 

Undersökningspersoner 

Vår kvalitativa studie genomförs med en grupp elever i år 9. De elever som hade 
möjlighet att delta i studien fick ett brev hemskickat för att föräldrarna skulle godkänna 
att eleverna fick delta i studien. Av 50 brev fick vi svar från sju föräldrar, varav två elever 
valde att inte delta. I och med att svarsfrekvensen var låg, valde vi att intervjua de fem 
elever som ville delta i studien. De elever som intervjuades går på en skola som 
undervisar naturorienterade ämnen i block, vilket innebär att eleverna läser ett ämne åt 
gången. Eleverna har samma lärare i alla naturorienterade ämnena.  

Intervjuer 

För att ta reda på vilka begrepp elever i år 9 använder för att förklara begreppen materia, 
fotosyntes och förbränning valde vi att genomföra halvstrukturerade öppna intervjuer. 
Med detta menas att alla elever fick samma frågor men olika följdfrågor beroende på de 
svar som gavs. Följdfrågorna hade som syfte att få mer utvecklade svar och för att 
tydliggöra vad eleven menade (Kvale, 1997). Intervjufrågorna (se bilaga 2) utformades 
utifrån vårt syfte, det vill säga vilka begrepp eleven använder för att förklara begreppen 
materia, fotosyntes och förbränning. Intervjuerna genomfördes i ett av skolans grupprum 
där vi tillsammans intervjuade eleverna med hjälp av en bandspelare som användes vid 
intervjutillfället, för att få tillförlitlig dokumentation. Säljö, Schoulz och Wyndhamn talar 
om vikten av artefakter som tankestötta (Carlgren, 1999). Under intervjun använde vi 
bilder, dels en bild av en skog samt en bild av brinnande ved (se bilaga 3). Dessa bilder är 
artefakter som skapats av för oss okänt syfte, men håller för vår studie som underlag att 
försöka få fram vilka begrepp elever väljer för att förklara materia, fotosyntes och 
förbränning. Bilderna kan också nyttjas för att se på vilka olika sätt eleven förklarar 
fotosyntes och förbränning. När eleverna kom till intervjutillfället visste de inte vad vi 
skulle undersöka. Detta för att vi ville att eleverna skulle svara på våra frågor utan 
möjlighet att förbereda sig och därmed inte kunna påverka resultatet i förväg. Först 
ställde vi frågan vad materia är och eleven fick möjlighet att svara på det. Därefter 
visades bilderna och eleverna fick använda dem som hjälpmedel för att svara på våra 
frågor.  

Analys 

Enligt Kvale (1997) är det undersökarens uppgift att skydda undersökningspersonernas 
privatliv. Detta har vi gjort genom att tilldela eleverna de fingerade namnen Kalle, Anton, 
Astrid, Sandra och Pia samt att inte avslöja vilken skola vi genomfört studien vid. Efter 
genomförandet av intervjuerna bearbetades det insamlade materialet genom att vi först 
skrev ned det bandande materialet i textform. Vi läste igenom det nedskrivna materialet 
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för att se vilka begrepp eleverna valde att använda under intervjuerna. Dessa begrepp 
infogades i tabeller och diagram i Excel för att få ett mer lätthanterligt och översiktligt 
material. Vi valde att redovisa resultatet i form av tabeller och kategorier för att öka 
tydligheten i resultatet. Kategorier skapades för att visa vilka begrepp eleverna använder 
och hur de visar sin förståelse. Under kategoriseringen användes tabellerna för att hitta 
likheter och skillnader i elevernas svar och utifrån dessa skapades kategorierna. För att 
illustrera dessa gjordes ett urval av intervjuerna som tydliggör elevernas förklaringar av 
begreppen.  

När vi kategoriserade materiabegreppet utifrån elevernas svar fann vi kategori 1 där 
elever har svårt att förklara materia. Under materiabegreppet redovisas fyra kategorier 
eftersom det där finns elever som inte använder några begrepp för att förklara materia.  

Under begreppen fotosyntes och förbränning fanns inte behovet av fyra kategorier 
eftersom alla elever använder egna begrepp i sina förklaringar. Vid bearbetning av 
begreppet fotosyntes skapade vi kategorier utifrån vilka begreppen eleverna använde i 
sina förklaringar. Under förbränning valde vi att skapa kategorier som även visar 
förståelse eftersom vi fann att en elev hade en felaktig förklaring. 

Vi såg redan vid intervjutillfället bristande kunskap om begreppet materia och elevernas 
svårigheter att se sambanden mellan fotosyntes och förbränning.  
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Resultat 
Vi redovisar resultatet utifrån de begrepp vår studie behandlar tillsammans med de 
begrepp som eleverna själva väljer att använda. Resultatet nedan redovisas i både 
tabellform och genom de kategorier vi valt att skapa för att ge läsaren en tydlig överblick.  

Materia 

Elevsvaren från intervjuerna gav en bild av vilka begrepp eleverna väljer när de ska 
beskriva materia och är de begrepp vi tagit fasta på efter analys och kategorisering. 
Nedanstående tabell visar vilka begrepp eleverna väljer för att förklara begreppet materia.  
 
Tabell 1: Elevens val av begrepp vid intervjutillfället om materia.  

Begrepp Kalle Anton Astrid Sandra Pia 

      
Atom  x  x  
Molekyl  x    
Saker man kan ta på  x x x x 
Luft    x  
Ämnen    x  
Omvandling  x x x  
      
      

Kalle har enligt vår studie ingen uppfattning om vad materia är. De resultat vår 
undersökning ger angående materia är att två av fem elever säger att materia är uppbyggt 
av atomer. Fyra av fem elever säger att materia är saker man kan ta på, medan endast en 
elev av fem säger att luft är materia. Enligt vår studie tyder resultatet på att dessa elever 
inte associerar luft med gas och gas med atomer, vilket innebär att materiabegreppet inte 
är fullt användbart för eleverna. Resultatet visar att tre av fem elever påstår att materia 
omvandlas. Förståelsen för omvandlingar är en förutsättning för att förstå naturliga 
kretslopp, till exempel kolatomens och syreatomens kretslopp. 
 
Kategori 1: Svårigheter att förklara materia 

Under intervjutillfället använder inte Kalle något begrepp för att förklara vad materia är.  

Päivi: Vad är materia? 
Kalle: Jag har ingen aning.  
Magnus: Har du hört ordet någon gång? 
Kalle: Jooo, men jag minns ingenting av det. 
 

I denna kategori använder inte elever naturvetenskpliga begreppför att förklara materia. 
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Kategori 2: Begränsat antal begrepp utan tydlig förklaring. 

Astrid och Pia använder ett begränsat antal begrepp för att förklarar vad materia är. Både 
Astrid och Pia använder begreppet ”saker man kan ta på”. Astrid använder därutöver 
begreppet ”omvandling” medan Pia använder begreppet ”luft”.   

Päivi: Vad är materia? 
Pia: Det är väl… alltså… men jag har fått för mig är det är väl allt, ungefär som 
existerar…eller allt som går att ta på och så här… 

Elever i denna kategori använder ett begränsat antal begrepp utan att ge en tydlig 
förklaring av vad materia är. Uttrycket ”saker man kan ta på” är det mest förekommande 
begreppet som rör materia i vår studie.  
 
Kategori 3: Några begrepp med en viss förklaring. 

Anton använder begreppen atom, molekyl, omvandling och ”saker man kan ta på” för att  
förklara vad materia är. 

Päivi: Då vill jag fråga dig, först, vad är materia? 
Anton: Det är atomer, molekyler… saker… ja.. saker. 
Päivi: Kan du ge exempel? 
Anton: Penna. Sudd. Väggar… sånt 
Magnus: Kan du säga något som inte är materia? 
Anton: Nä, jag kommer inte på någonting som inte är materia. Luft kanske? 

Elever i kategori 3 använder några begrepp och ger en viss förklaring av vad materia är. 
Studien visar på en ökad begreppsanvändning hos elever i denna kategori.  
 
Kategori 4: Ett flertal begrepp med tydlig förklaring. 

Sandra använder ett flertal begrepp och ger oss en tydlig förklaring av begreppet materia. 

Päivi: Du ska få en bild på en skog. Var finns materia i bilden? 
Sandra:  Överallt. Alltihop är materia egentligen. Trä, grenar, stigen och luften och 
alltihopa.  
Päivi: Vad händer med… 
Sandra:  Fast helst trät.  
Päivi: Vad händer med materian i bilden? 
Sandra: Inte så mycket egentligen. Den är där. Luften kanske svävar omkring och 
atomerna dom tjorvar på där kanske.  

Kategori 4 innebär att elever använder ett flertal begrepp och ger även en tydlig 
förklaring till vad materia är. Tydligheten visas i att elever kan inkludera luft som materia 
och även begreppet atom används i resonemanget, vilket vi tolkar som ett tecken på en 
större klarhet hos eleverna om vad materia är.  
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Fotosyntes 

Nedanstående tabell visar de begrepp som eleven själv väljer att använda vid 
intervjutillfället. De har som syfte att tydliggöra elevernas förklaring av processen 
fotosyntes.  
 
Tabell 2: Elevens val av begrepp som förklarar processen fotosyntes. 

Begrepp Kalle Anton Astrid Sandra Pia 

      
Koldioxid  x  x  
Vatten  x x x  
Solljus/energi  x x x x 
Kolhydrat/socker  x    
Syre x x  x  
Luft  x     
Kretslopp  x x x  
      
      

Resultaten gällande processen fotosyntes visar att fyra elever fastslår att det ingår 
solljus/energi i fotosyntesen och tre av dessa talar om vatten som en faktor i fotosyntesen. 
Tre elever av fem talar om att det bildas syre medan endast två elever hävdar att 
fotosyntesen kräver koldioxid. I vår studie pekar resultatet på att elever som har en klar 
bild över processen också kan använda fler begrepp i sina förklaringar. Tre av fem säger 
att fotosyntesen är ett kretslopp. Förståelsen för att fotosyntesen är en del av ett kretslopp 
kräver kunskap om materians omvandling. Endast Anton nämner begreppet socker eller 
kolhydrat som en del av processen fotosyntes.  
 
Kategori 1: Mycket begränsat antal begrepp för att förklara processen fotosyntes.  

Under intervjutillfället använder Pia endast begreppet solljus för att förklara fotosyntes. 
Kalle anger begreppen syre och luft och menar att syre är en produkt av fotosyntesen.   

Päivi: Vad är det man brukar säga att vi andas? 
Kalle: kolbrus, vad heter det? Ja, jag kan inte nämna ordet… eh… Vi andas luft, Ja. Ställ 
frågan igen! 
Päivi: Vad är det för någonting i luften vi andas? 
Kalle: Det som blommor och växter släpper ut. 
Magnus: Vad är det för någonting som dom släpper ut? 
Kalle: Syre. 

Elever i denna kategori använder ett mycket begränsat antal begrepp. Enligt vår tolkning 
medför det att de inte kan förklara processen fotosyntes fullständigt.  
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Kategori 2: Begränsat antal begrepp för att förklara processen fotosyntes. 

Astrid använder begreppen solljus, vatten och kretslopp för att förklara fotosyntesen. 
Astrid förklarar inte fotosyntesen djupare än att det är ett kretslopp som kräver solljus och 
vatten. 

Elever som når kategori 2 använder begrepp endast från den reaktiva delen av processen 
fotosyntes, det vill säga den del av reaktionen till vänster om reaktionspilen (se bilaga 1).  
Därmed kan eleven enligt vår studie inte förklara fotosyntesen fullständigt.  
 
Kategori 3: Ett flertal begrepp för att förklara processen fotosyntes. 

Sandra använder begreppen från kategori 2 samt ”syre” och ”kretslopp” i sin 
förklaringsmodell. Anton använder, förutom dessa begrepp, begreppet 
”kolhydrat/socker”. Detta är han ensam om i vår undersökning.   

Päivi: Vad är fotosyntes? 
Anton: Jaha, det! Ja, det är när växter tar in solljus och koldioxid och gör om det till syre 
och socker.  
[…] 
Magnus: Vad är det mer som krävs för att fotosyntesen ska ske, förutom solljus? 
Anton:  Koldioxid. 
Magnus: Koldioxid. Och vad mer krävs det? 
Anton: Vatten.  
Magnus: Vad kommer vattnet ifrån? 
Anton: Molnen. 
Magnus: Hur får växten i sig vattnet? 
Anton: Från jorden. 

I kategori 3 tar elever ett flertal begrepp, både reaktanter och produkter, till hjälp för att 
förklara processen fotosyntes. Vår studie visar att eleverna i denna kategori med hjälp av 
dessa begrepp ger en mer fullständig förklaring av fotosyntesen. 
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Förbränning 

Utifrån intervjuerna konstruerar vi nedanstående tabell med de begrepp eleven själv 
väljer för att förklara processen förbränning.  
 
Tabell 3: Elevens val av begrepp som  förklarar processen förbränning. 

Begrepp Kalle Anton Astrid Sandra Pia 

      
Kolhydrat/socker      
Syre x x x x  
Koldioxid  x  x x 
Vatten      
Värme/energi  x   x 
Bränsle/material x x x x x 
Gaser x    x 
Kol  x x  x 
Materia försvinner   x   
Kemisk reaktion   x   
      
      

Vår studie visar att ingen av de fem eleverna vi intervjuat använder begreppet 
kolhydrat/socker, men alla använder det begreppet bränsle/material som kan ses som 
synonym till kolhydrat/socker. Ingen elev använder begreppet vatten som en produkt av 
förbränning. Alla fem elever säger att det krävs bränsle/material för att det ska brinna, 
medan fyra av fem elever säger att syre krävs för förbränning. Den vanliga användningen 
kan bero på att eleverna i år 9 behandlat kapitlet "Eld och brand" i kemi, där bränsle och 
syre tillsammans med värme är kriterier för att brand ska kunna uppstå. Två elever 
hävdar att det bildas energi/värme. Två elever talar om att det bildas gaser, men ingen av 
dem anger mer än en gas. Tre elever påstår att koldioxid bildas och två av dessa tre elever 
hävdar att kol bildas. När eleverna talar om kol kan vi utifrån studien inte avgöra i vilken 
form kolet är, det vill säga om det bildas kol i gasform eller kol i fast form. Astrid påstår 
att förbränning är en kemisk reaktion men samtidigt hävdar hon att materia försvinner.  
 
Kategori 1: Mycket begränsat antal begrepp med en felaktig förklaring. 

Astrid använder begreppen syre, bränsle och kol i sin förklaringsmodell. Hon förklarar att 
det är en kemisk reaktion som sker vid förbränning och att materia försvinner i processen. 
Under kategori 1 använder elever ett mycket begränsat antal begrepp för att förklara 
processen förbränning. Insikt om materians bevarande saknas.  
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Kategori 2: Mycket begränsat antal begrepp för att förklara processen förbränning. 

Kalle använder begrepp som bränsle, syre och gaser för att förklara förbränning, men kan 
inte förklara hela processen. Sandra menar att förbränningen är en process som kräver 
begreppen syre, koldioxid och bränsle för att förklaras. Elever i kategori 2 använder ett 
mycket begränsat antal begrepp och ger ingen helhetsbild av processen förbränning.  
 
Kategori 3: Ett flertal begrepp för att förklara processen förbränning. 

Pia använder begreppen koldioxid, värme, bränsle, gaser och kol för att förklara 
förbränning. Hon menar att koldioxid, värme, gaser och kol bildas vid förbränning och att 
processen kräver bränsle.  

Päivi: Kan du förklara förbränningen med hjälp av bilden? (Bild: eld) Vad tänker du? Var 
börjar du? 
Anton: Jag tänker typ… syret och materialet tar eld på grund av värmen…typ… 
eller..syret tar eld på grund av värmen och förbrukar materialet. Någonting sånt där. 
Päivi: Förbrukar den materialet?  
Anton: Nej, den omvandlar det! 
Magnus: Till vad då? 
Anton: Till… kol…  
Magnus: Vart tar kolet vägen? 
Anton: hmm… ner i backen… typ… jo. det stannar ju kvar där. Vänta nu… blir det inte 
koldioxid också?  

Elever i kategori 3 menar att förbränningen är en process med reaktanter och produkter 
och ger exempel på båda dessa.  
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Diskussion 
Vår undersökning gick ut på att undersöka vilka begrepp elever använder för att förklara 
begreppen materia, fotosyntes och förbränning.  

Metoddiskussion 

Validitet kommer från latinets validitas som betyder styrka (Rudberg, 1993). Validiteten, 
menar Rudberg, visar om studien har mätt det som var avsett att mätas. Eleverna fick 
svara på frågor och berätta om materia, fotosyntes och förbränning. Vi använde öppna 
intervjufrågor och ställde följdfrågor för att bättre kunna förstå elevernas svar. Till 
frågorna använde vi artefakter i form av bilder. Schoultz (2000) och Carlsson (2002) 
menar att artefakter är tankestöttor som kan stödja eleven vid förklaringar. Vi vet inte hur 
eleverna skulle ha svarat på våra frågor om vi inte haft bilderna men vår uppfattning är att 
bilderna var ett hjälpmedel både för eleven och för oss under intervjun. Vi valde att inte 
genomföra en enkätstudie eftersom vi anser att eleverna skulle kunna ha svårt att 
formulera sina tankar i text. Vi valde istället att använda intervjuer. Intervjuerna som 
genomfördes kunde ha genomförts bättre om vi hade varit tydligare i våra frågor och 
kunnat ställa bättre följdfrågor. Vi hade kunnat få ett ännu mer tillförlitligt material än 
vad vi fick i våra intervjuer genom att ha varit mer förberedda med följdfrågor och på så 
sätt kunnat gräva djupare i elevers kunskaper. Till exempel hade fler elever kanske 
kunnat ange att värme/energi avges vid en eld om vi frågat vad som händer om en person 
sträcker fram handen mot elden. Om eleven hade svarat att man bränner sig så hade vi 
kunnat fråga varför o.s.v. och på så sätt vägleda eleven till att värme är energi. Detta 
gäller i princip alla begrepp vi behandlat i denna studie. Detta behandlar Kvale (1997) 
och vår lärdom är att det inte är lätt att som lärare sätta sig in i vad eleverna kan och inte 
kan. Vi anser dock att vi ändå har en tillfredsställande validitet på intervjudelen.  

Reliabilitet kommer från engelska språkets reliability och kan översättas till tillförlitlighet 
(Rudberg, 1993). Med reliabilitet menar Rudberg mätningsmetodens frihet från slump. Vi 
använde bandspelare vid intervjuerna för att inte förlora betydelsefull information från 
eleverna under intervjutillfället. På intervjudelen har vi en god reliabilitet. Artefakterna, 
det vill säga de bilder som användes gav stöd för eleverna i deras resonemang. Under 
intervjun kan eleven uppmärksamma intervjuarens minspel och kroppsspråk i syfte att ta 
reda på om det svar eleven ger är det förväntade. Detta kan ha inverkat i resultatet i den 
mening att eleverna känner sig nöjda med svaret när den person som intervjuar ger rätt 
signaler och då kan eleven sluta svara eftersom frågan är besvarad.  

I och med att endast fem elever deltog i studien kan vi inte säga något med säkerhet om 
generaliserbarhet, det vill säga resultatet i en större grupp. Koppling till tidigare 
forskning, till exempel Andersson (2001) och Schoultz (2000), visar att vi har liknande 
svar i vår studie, men att antalet elever kan vara för litet för att överföras till en större 
grupp elever. Vi anser trots det låga deltagandet i studien att vår urvalsgrupp är 
representativ, eftersom vi fått liknande svar som tidigare forskning visar. 
Kategoriseringen kan vara ett effektivare hjälpmedel i en mer omfattande studie. I denna 
undersökning, där elevantalet är litet, säger kategorierna mer vilka kategorier som finns 
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än hur fördelningen i ser ut i en hel klass, skola eller län. Kategorierna är ett bra 
hjälpmedel när en stor mängd svar ska bearbetas.   

Resultatdiskussion 

Vår studie visar samma resultat som Andersson (2001), Andersson (1993), Sjøberg 
(2000) och Stavy, enligt Eskilsson (2001), kommit fram till, det vill säga att eleverna i få 
fall pekar på att gaser är materia. Vi tror att eleverna först måste få veta att allt som består 
av atomer är materia och därigenom kan det bli lättare att förstå att även gaser är materia. 
Detta är något som Stavy, enligt Eskilsson (2001), också förespråkar. Vi tror även att det 
som krävs för att eleverna ska få en bättre uppfattning om materia är att det hela tiden 
repeteras och att det sker en återkoppling mellan de olika naturorienterade ämnena. 

Kalle använder inga begrepp för att förklara vad materia är. Vi kan dock inte avgöra om 
problemet ligger i våra intervjufrågor, i elevens intresse, i lärarens ämneskunskaper eller 
pedagogiska förmåga, i läromedlen, i skolans miljö eller i någon annan faktor. Det är inte 
studiens syfte att ta reda på var anledningen till att Kalle inte har tillräckliga kunskaper 
finns.  

I enlighet med den studie som svenska nationella utvärderingen genomförde 1995, enligt 
Andersson (2001), visar denna studie att ingen elev kopplar samman fotosyntes och 
förbränning. Endast en elev nämner begreppet kolhydrat/socker vid samtal om fotosyntes. 
Detta ser vi som icke tillfredsställande eftersom vi anser att detta är en kritisk punkt för 
förståelse av sambanden mellan fotosyntes och förbränning. Om vi hade haft bättre 
följdfrågor hade eleverna getts en annan möjlighet att visa kunskaper om sambanden 
mellan fotosyntes och förbränning. Eftersom förbränningen är fotosyntesen baklänges 
och eleverna bör veta att fotosyntesen kräver koldioxid, vatten och energi och bildar 
kolhydrat/socker och syre så borde de också veta att det bildas samma föreningar 
(koldioxid och vatten) och energi i form av värme i förbränningen och att det krävs 
kolhydrater och syre för att det ska brinna. 

Resultatet överlag visar, enligt oss, att få elever når upp till kursplanens mål att eleven 
ska se sammanhang inom de naturvetenskapliga kunskapsområdena. I kursplanernas 
bedömningskriterier står det att elevers begreppsanvändning vid diskussioner är en av de 
saker läraren ska bedöma. Hur läraren ska göra den bedömningen är inget som den här 
studien undersökt, men vi ser det som en svårighet att kunna göra en rättvis bedömning, 
vilket vi som blivande lärare hela tiden måste arbeta och bli bättre på.  

Avslutande reflektion 

Vår syn på kunskap kan liknas vid ett husbygge. För att kunna bygga ett hus krävs 
tegelstenar som kan liknas vid kunskap. Murbruket symboliserar nyfikenhet och intresse. 
När huset står färdigt har byggarbetaren nått förståelse. För att nå det slutliga målet måste 
arbetet börja från grunden. Faller tegelstenar bort under byggandets gång, kommer huset 
att stå ostadigt och ge en ofullständig förståelse. Därför måste byggarbetaren hela tiden 
kontrollera att alla tegelstenar är på plats. Men den här metaforen vill vi understryka att 
elevernas begreppsuppfattning måste bygga på en fast grund.  
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Även Carlgren (SOU 1992:94) menar att kunskapen byggs kontinuerligt i syfte att förstå 
omvärlden och måste börja från grunden. Vi anser att den grunden i naturorienterade 
ämnen är mötet mellan de vetenskapliga begreppen och elevens vardagsföreställningar. 
Detta möte måste ske i de tidiga skolåren för att ge eleverna möjlighet att bygga på sin 
kunskap och nå förståelse, något som Bruner (1970) stödjer. Vi håller med Carlgren 
(SOU 1992:94), Vikström (2005) och Bruner (1970) i deras tankar om naturvetenskap i 
lägre åldrar. Kan inlärningen ske under en lång tidsperiod med återkommande 
repetitioner tror vi att elever kan nå en högre kunskap och djupare förståelse. Lärarens 
ämneskunskaper och pedagogiska förmåga är faktorer som spelar in i elevens inlärning. 
Vi vill poängtera att man som lärare kan erbjuda eleven ett flertal olika sätt att förstå med 
hjälp av variationsteorin. Vi förstår att lärarens vardag är en komplex verklighet där 
många saker ska hinnas med på kort tid. Tidsbrist och en planering som inte uppnås kan 
leda till att eleverna inte når den grundläggande kunskap som eftersträvas utifrån skolans 
styrdokument. Enligt oss är kursplanerna i naturorienterade ämnen så öppna för tolkning 
att de blir ohanterbara. Varje lärare tolkar kursplanen på sitt sätt och bygger sin 
undervisning och betygsbedömning utifrån sin tolkning. Detta medför att elever med 
olika lärare kan få samma betyg men har helt olika kunskapsnivåer.   

Ett problem i undervisningen i naturorienterade ämnen är att eleverna antas kunna och 
förstå ett begrepp när det behandlats färdigt. Vi tror att kontinuerlig repetition av begrepp 
är en viktig förutsättning för elevers kunskapsbyggnad och ökade förståelse. Kan läraren 
friska upp elevers minne inför ett nytt moment ges eleven en bättre möjlighet att koppla 
sina nya erfarenheter till tidigare erfarenheter och på så sätt nå ny kunskap och förståelse 
för det nya momentet.  

Vi anser att läraren måste reflektera över vad undervisningen ger för möjligheter till 
inlärning hos eleven. Eleverna bör få möjlighet att lära sig reflektera över sitt eget lärande 
så att förståelsen för det egna lärandet kan öka.  

Möjligheter till lärande 

Läroböcker 

Vi anser att PULS Biologi (2001) ger en god möjlighet för läraren att förklara begreppen 
materia, fotosyntes och förbränning och visa samband för eleverna. Men vi saknar en 
tydlig och välkonstruerad bild som visar dessa samband. Den ”veta mera ruta” som finns 
når inte de elever som har svårt för kemi, anser vi. Detta kan tydliggöras för eleverna 
genom att förklara processen med ord och tydliga bilder som visar sambanden mellan 
fotosyntes och förbränning. 

 I läroboken i Fysik Lpo (1996) för år 7 behandlas begreppet materia, vad som är och vad 
som inte är materia. Boken säger att materia inte kan förstöras, bara omvandlas. Svaren vi 
fått skulle kunna tyda på att eleverna inte har fått tillräcklig återkoppling om materians 
egenskaper under högstadiet för att nå den insikt som Lpo 94 säger att eleven skall ha 
efter år 9. Vi tror att elevernas undervisning i kemi om "Eld och brand" i år 9 kan ha 
påverkat svarsfrekvensen eftersom detta kapitel behandlar begreppen syre, bränsle och 
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värme. Alla elever använder begreppet bränsle och fyra av eleverna använder begreppet 
syre. Vår avsikt med att titta på läromedlen var att studera vilka möjligheter eleverna får 
att med hjälp av läromedlen se sambanden mellan fotosyntes och förbränning.  

Kemiböckerna som används i skolan upplever vi som ostrukturerade när det gäller att ge 
en tydlig bild av materia, fotosyntes och förbränning. I läroboken som används i år 7 
behandlas sambanden mellan fotosyntes och förbränning i något som vi upplever som ett 
”extrakapitel” som bearbetas i mån av tid. I bok 2 finns ingen bild som visar sambanden 
mellan fotosyntes och förbränning med alla begrepp och i texten saknas de förklaringar 
som krävs för att eleverna ska ges möjlighet till att tillgodogöra sig kunskapen. Boken 
som används i år 9, bok 3, förklarar vad som krävs för att en eld ska brinna. Det är 
möjligt att de elever som påstår att det krävs bränsle, syre och värme för att något ska 
brinna har fått den kunskapen härifrån. Denna bok talar inte om omvandling vid 
förbränning vilket kan medföra att eleverna uppfattar det som om materia försvinner vid 
förbränning. Den enda boken som tydligt poängterar att materia inte kan förstöras är 
fysikboken, Fysik Lpo bok 1, som används i år 7.  

Vi anser att böckerna i Lpo-serien inte är tillräckliga för att ge eleven en tydlig 
helhetsbild över begreppen materia, fotosyntes och förbränning. Det är lärarens ansvar att 
se till att eleverna får tillgång till ett bra material. Det är viktigt att som lärare hålla 
ögonen öppna efter andra informationskällor än läroboken för att inte fastna i ”gamla 
hjulspår”. Att hela tiden byta informationskällor ger möjlighet till att utvecklas som lärare 
för att ge eleverna grundläggande kunskaper och en insikt om att naturvetenskap kan 
användas till att förklara mycket i vår omgivning. 

Inlärningstillfälle 

Eleverna erbjöds ett inlärningstillfälle som hade syftet att ge eleverna möjlighet till 
förståelse över hur flera kretslopp hänger ihop. Kolatomens och syreatomens kretslopp 
förklarades utifrån processerna fotosyntes och förbränning. Syftet med detta var att visa 
att materia inte kan försvinna och att allt tar vägen någonstans. Vi använde en variation 
av begrepp med syftet att tydliggöra sambanden. Detta inlärningstillfälle upplever vi som 
mycket uppskattat av eleverna och mycket givande för oss själva. Eleverna kunde koppla 
nya begrepp till de begrepp som de själva använt vid intervjun, vilket kan ha lett till en 
djupare insikt. Att ge eleverna detta inlärningstillfälle tror vi gjorde att eleverna slapp 
fundera efter intervjun på vad vi egentligen hade undersökt. Nu fick de inte bara veta vad 
vi hade undersökt utan också vad vi ville att eleverna ska kunna när de går ut år 9, hur 
sambanden mellan fotosyntes och förbränning fungerar (se bilaga 4) samt att vi kanske 
väckte elevers intresse. Är det så att intresse väcktes kanske eleverna har koll på vad som 
menas när media talar om en ökad koncentration koldioxid i atmosfären och eleven kan 
koppla vad det får för konsekvenser. Vi upplevde det som att alla elever kunde följa med 
i resonemanget och svara på våra frågor om vad som händer när vi eldar olja och 
samtidigt hugger ner skog. Vår studie visar att elever inte tillgodogjort sig de 
förklaringsmodeller som läraren förhoppningsvis erbjuder i sin undervisning för att 
förklara fotosyntesens och förbränningens samband. Detta medför att eleverna inte når 
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den kunskap om dessa processer som kursplanerna menar att eleven ska nå för ett 
godkänt betyg. 

Erfarenheter inför vårt framtida yrke 
Hur vet vi som lärare vad eleven kan? Denna fråga har väckts av oss under arbetets gång 
och kommer att följa med oss resten av livet. Svårigheten att få reda på vad andra 
människor egentligen kan har vi fått djupare förståelse för. Frågornas och följdfrågornas 
betydelse har lyfts upp till en högre nivå och kommer att ha inverkan på vårt kommande 
arbete. Vi har i vår studie sett vikten av att kunna ställa relevanta, korrekta och givande 
frågor för att få svar som visar elevens verkliga kunskap. Som man frågar får man svar! 
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Bilaga 1 

Fotosyntes 
Kolhydrat + Syre Koldioxid + Vatten + Energi  

                        Solljus 
                   
 Socker 

Druvsocker 
Ved 
Bränsle 

 
 
 
 
 
 

CO2 + H2O + Energi  
                       Solljus 

C6H12O6 + O2 
 
 

Balanserad fotosyntes: 
 
6CO2 + 6H2O + Energi  
                          Solljus 

C6H12O6 + 6O2 
 

 

Förbränning, cellandning och respiration 
Kolhydrat + Syre 
Socker 
Druvsocker 
Ved 
Bränsle 

Koldioxid + Vatten + Energi  
                        Värme 

 
 
 
 
 
 
 
 

Balanserad förbränning: 
 
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + Energi  

                           Värme 

 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 
Vad är materia?  
 

Bild på skog  
 
Var finns materia i bilden? 
 
Vad händer med materian i bilden?  
 
Hur bildas löven på träden? (Vad är fotosyntes?) 
 
Kan du förklara fotosyntesen med hjälp av bilden? 
 

Bild på brinnande vedklabb 
 
Var finns materia i den här bilden? 
 
Vad händer med materian i bilden? 
 
Vad är förbränning (cellandning, respiration)? 
 
Kan du förklara förbränning (cellandning, respiration) med hjälp av bilden? 

 



 

Bilaga 3 

Bild på skog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograf: Michel Blomgren 
”Stig i blandskogen nära Skogome” 
http://natur.tigerteam.se/summer/
Godkännande av användande 07-04-11 av Michel Blomgren 

Bild på eld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograf: Ekehagens Forntidsby 
”Eldar som stilla knastrar” 
http://www.ekehagensforntidsby.r.se/Arkivet/Ar2006/fulbildeldljud.htm
Godkännande av användande 07-04-11 av Håkan Kjellberg 

 

http://natur.tigerteam.se/summer/
http://www.ekehagensforntidsby.r.se/Arkivet/Ar2006/fulbildeldljud.htm


 

Bilaga 4 

Flödesdiagram 1 
Kolhydrat

Syre

Koldioxid

Vatten

Energi/Solljus Energi/Värme 

 
 

 

Flödesdiagram 2 
C6H12O6 

6O2 

6CO2 

6H20

Energi/Solljus Energi/Värme 
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